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Data
2 febr. Studiedag team: alle kinderen zijn de
hele dag vrij
vanaf 7 febr. Verwijsgesprekken groep 8
13 en 15 febr. Kwartiergesprekken
14 febr. Stakingsdag PO in actie; Fontein gesloten

21 febr. Kinderen krijgen rapport mee
23 febr. ’s middags Fontein got talent
26 febr. t/m 2 mrt. Voorjaarsvakantie
12 t/m 16 mrt. Presentatiedagen ( zie voor meer
info hieronder)

Trefwoord
Week 5 t/m 7 (29 januari t/m 16 februari): Je krijgt wat je verdient
■ Inhoud: Je krijgt wat je verdient, maar verdien je ook wat je krijgt? Over gelijke en ongelijke behandeling, over
beloning en straf. Over een kans verdienen voor een nieuwe toekomst.
■ Bijbel: Schulden bij de koning (Matteüs 18); Arbeiders in de wijngaard (Matteüs 20); De talenten (Matteüs 25);
Het ongeluk met de toren (Lucas 13); De boom zonder vruchten (Lucas 13); Zacheüs (Lucas 13).

Oud Papier
Op zaterdag 17 febr. a.s. wordt er weer oud papier opgehaald. Dan staan Jan Kasper, Remco Renting en Lucas
Hunse op het rooster. Veel succes!

Personeel
Afgelopen week had juf Ada de griep. Helaas kon ze de hele week niet naar school. Gelukkig is juf Ada er deze
week wel en gaat het weer goed met haar. We hebben gemerkt hoe groot het tekort aan vervangers/sters is
want het is ons niet gelukt vervanging te vinden.
Ook juf Angelique is ziek. Zij zit te wachten op een operatie o.a. aan haar knieën. Ze heeft nu zoveel pijn aan haar
knieën met staan en lopen dat werken op school niet meer gaat. We wensen haar veel sterkte toe de komende
tijd. Zoals het er nu naar uitziet gaat dit langer duren. Waarschijnlijk lukt het wel om haar te vervangen.

Continu rooster
Elk gezin heeft een ouderenquête over de invoering van een continu rooster op school gekregen. U hebt nog tot
vrijdag 16 febr. de tijd om het enquête formulier in te leveren op school. In de hal staat hiervoor een doos met
het woord ‘enquête’ er op.
In ons voorstel ziet het continurooster er als volgt uit:
Schooltijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Groep 1 en 2
8.30 - 12.00
8.30 – 14.30
8.30 – 12.30
8.30 – 14.30
8.30 – 12.00

Groep 3 en 4
8.30 – 14.30
8.30 – 14.30
8.30 – 12.30
8.30 – 14.30
8.30 – 12.00

Groep 5 t/m 8
8.30 – 14.30
8.30 – 14.30
8.30 – 12.30
8.30 – 14.30
8.30 – 14.30

We hebben bewust voor dit model continu rooster gekozen. We merken dat kleuters vaak nog moeite hebben
om het vol te houden om elke dag naar school te gaan. Op deze manier komen we aan de behoefte voor meer
vrije tijd en rust van de kleuters tegemoet. Voor de oudere kinderen op school geldt dit niet. Zij kunnen meer tijd
geconcentreerd bezig zijn op school. Ook vraagt alles wat we de kinderen willen leren meer tijd in de bovenbouw.
Bovendien sluit het aan bij het voortgezet onderwijs, waar de kinderen ook meer uren naar school moeten.

Presentatie dagen
Van 12 t/m 16 maart houden we weer onze presentatiedagen. We hebben in die week een vol programma voor
alle ouders, grootouders, familie, vrienden, bekenden en belangstellenden en natuurlijk voor de kinderen.
Op maandag 12 maart hebben we ’s morgens open huis. We starten om 8.30 uur met de weekopening van groep
1/2 en daarna mogen alle aanwezige volwassenen genieten van een kopje koffie/thee en tot 11.30 uur in
de klassen gaan kijken.
Op woensdag 14 maart houden we van 12.30 tot ongeveer 15.00 uur een Fancy fair. Iedereen is van harte
welkom en voor eten en drinken wordt tegen betaling gezorgd.
Op donderdag 15 maart van 17.00 – 18.30 uur is er een presentatie van het techniek project waaraan de
kinderen hebben gewerkt. Ook is er dan aandacht voor het spelenderwijs ontwikkelen van de motoriek bij
kinderen. Ook dan is iedereen van harte welkom.

Stakingsdag 14 febr. a.s.
Op woensdag 14 febr. a.s . geven alle leerkrachten van de Fontein, die op die dag
werken, gehoor aan de stakingsoproep en doen mee aan de staking. Daarom is de
school die dag dan ook gesloten. ’s Middags, van 13.00 – 15.00 uur, is er in
Groningen een manifestatie.
In een aparte bijlage die ik meestuur met deze nieuwsbrief wordt één en ander
verder uitgelegd.

Oud papier ophalen
Maandelijks wordt door ouders (in alle gevallen zijn het vaders) oud papier opgehaald. De opbrengst
is naast de ouderbijdrage een belangrijke bron van inkomsten voor de activiteiten commissie. Hiervan worden
veel dingen voor de kinderen betaald. Denk maar aan het sinterklaasfeest, kerstfeest, paasviering, schoolreis,
schoolkamp en de inrichting en onderhoud van het schoolplein.
We zijn dan ook blij dat dit maandelijks wordt gedaan.
Nu zijn we voor het nieuwe schooljaar op zoek naar een nieuwe coördinator. Dhr. Eerenstein gaat hiermee
stoppen omdat Cardyl, hun jongste kind, straks de basisschool gaat verlaten.
Wie zou dit willen overnemen? U kunt contact opnemen met dhr. Eerenstein of met de directie van de school.

Nationale voorleesdagen
Als start van de ‘nationale voorleesdagen’ hebben we vorige week woensdag op school het voorleesontbijt
gehouden.
De Nationale Voorleesdagen is een landelijke campagne die het voorlezen stimuleert aan kinderen die zelf nog
niet kunnen lezen of net het lezen hebben geleerd. Tijdens de campagne is er volop aandacht voor voorlees- en
prentenboeken.
Leest u thuis ook voor?
Voorlezen is elke dag een feest! Of je nu voor het slapen gaat een mooi verhaal voorleest in bed of overdag
samen een prentenboek bekijkt, er worden herinneringen voor het leven gemaakt. Daarnaast heeft voorlezen
een positief effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip.
In de speciale bijlage bij deze nieuwsbrief een aantal tips om het meeste uit dit speciale voorlees kwartiertje te
halen.
Stopt u niet met voorlezen ook als uw kind al zelf kan lezen!

Hulp bij overblijven

Wij zijn op zoek naar ouders/grootouders die mee willen draaien met het
overblijven, of die dat zo nu en dan willen doen.
Dat is op de dinsdag na de mei vakantie en een aantal donderdagen. Het zijn nog
maar enkele keren.
Uw kind ,van welke leeftijd ook, kunt u meenemen, daar zijn geen kosten aan
verbonden. Zelf ontvangt u een vergoeding.
U kunt hierover contact opnemen met ondergetekende.
Namens het team,
Ada van Breevoort.

Kwartiergesprekken (let op gewijzigde data)
Binnenkort ontvangt u weer een uitnodiging voor een kwartiergesprek over de vorderingen van uw kind(eren).
Deze keer is de datum afwijkend van de jaarplanning i.v.m. de stakingsdag.
De gesprekken zijn nu op dinsdag 13 febr. en donderdag 15 febr. a.s. We vragen uw begrip hiervoor.

